UCHWAŁA NR XLIV/367/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie okresowych stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium
sportowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) i art. 31ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się okresowe stypendium sportowe przyznawane przez Gminę Andrespol dla zawodników,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
§ 2. Zasady, tryb przyznawania pozbawiania okresowego stypendium sportowego oraz jego wysokości,
określa regulamin przyznawania stypendiów sportowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/152/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie
okresowych stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym, zmieniona uchwałą nr XX/181/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 lutego
2020 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 6. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/367/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 19 listopada 2021 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA OKRESOWYCH STYPENDIÓW SPORTOWYCH
§ 1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 26 roku życia)
szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Gminy Andrespol, uczącej się
lub studiującej zwanej dalej stypendystami i nie są jednocześnie stypendystami z tytułu przynależności do
klubu sportowego mającego swoją siedzibę sportową poza terenem Gminy Andrespol a uprawiający dyscypliny
sportowe przewidziane programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich oraz ujętych
w ogólnopolskim programie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
§ 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe, planowane są corocznie w budżecie gminy
Andrespol. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.
2. Przyznawanie i pozbawianie stypendium sportowego, należy do kompetencji Wójta Gminy Andrespol.
3. Wójt Gminy współpracuje z Komisją Stypendiów Sportowych, która opiniuje wnioski stypendialne
i proponuje Wójtowi wysokość stypendiów dla poszczególnych zawodników.
4. Komisję Stypendiów Sportowych w składzie 3-5 osób powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Andrespol.
5. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 wchodzą przedstawiciele Rady Gminy Andrespol i Urzędu
Gminy oraz mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej.
§ 3. Stypendium sportowe może być przyznane i wypłacane zawodnikowi, który:
1) uprawia dyscyplinę sportu w szczególności zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk
Paraolimpijskich, a także wchodzącą do ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży;
2) reprezentuje kraj, macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej na zawodach
sportowych oraz w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego, spełnia przynajmniej jedno
z niżej wymienionych kryteriów:
a) ustanowił rekord Polski,
b) zdobył medal Mistrzostw Polski, Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,
c) zakwalifikował się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata lub Europy, Igrzyska Olimpijskie lub
Paraolimpijskie,
d) zakwalifikował się do reprezentacji polski na zawody międzynarodowe,
e) zajął miejsce 1-10 w halowych mistrzostwach Polski, wdanej kategorii wiekowej,
f) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach Polski na stadionie, wdanej kategorii wiekowej,
g) zajął miejsce 1-10 w mistrzostwach Polski w biegu przełajowym, wdanej kategorii wiekowej,
h) zakwalifikował się do reprezentacji Polski i kadry narodowej, w danej kategorii wiekowej,
i) uzyskał wynik na poziomie drugiej klasy sportowej lub wyższej,
j) jest członkiem kadry wojewódzkiej w swojej kategorii wiekowej.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Wójta Gminy Andrespol.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać:
1) zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej,
2) osoby fizyczne.
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
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§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje
i załączniki:
1) dane osobowe zawodnika;
2) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej zawodnika wydane
przez właściwy dla danej dyscypliny polski lub okręgowy związek sportowy;
3) źródło i okres pobierania innych stypendiów;
4) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika do
wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego;
5) zobowiązanie zawodnika do informowania Wójta Gminy Andrespol o okolicznościach skutkujących
pozbawieniem stypendium sportowego;
6) w przypadku pobierania nauki przez zawodnika, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
potwierdzające ten fakt.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrespolu,
w terminie 14 dni od dnia zakończenia semestru szkolnego na następny semestr roku szkolnego, uwzględniając
wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok szkolny oraz semestrze poprzedzającym semestr
szkolny na który zostanie przyznane stypendium sportowe.
3. Wniosek podlega rozpatrzeniu w ciągu 21 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Wysokość
stypendium, jego przyznawanie oraz pozbawianie jest określane w drodze decyzji administracyjnej.
§ 6. 1. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego może wynosić od 10% do 25% minimalnego
wynagrodzenie (brutto), obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym zostało
przyznane stypendium sportowe.
2. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres semestru szkolnego i wypłacane jest miesięcznie. Jeżeli
Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendiów Sportowych uzna za zasadne, wysokość udzielonego
stypendium może zostać podwyższona od 10% do 25% minimalnego wynagrodzenia(brutto), obowiązującego
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznane zostało stypendium.
3. Wysokość stypendium sportowego jest uzależniona od osiągnięć sportowych zawodnika i wynosi od
10% do 25% minimalnego wynagrodzenia (brutto), obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok, w którym przyznane zostało stypendium. W uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium może
zostać podwyższona od 10% do 25% minimalnego wynagrodzenia (brutto), obowiązującego na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznane zostało stypendium.
4. Wypłata stypendiów sportowych następuje po dokonaniu obciążeń, zgodnie z przepisami ZUS i prawa
podatkowego.
§ 7. 1. Wójt Gminy Andrespol może pozbawić zawodnika stypendium w przypadku, gdy zawodnik:
1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub;
2) utracił status sportowca amatora;
3) został zawieszony wprawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego
związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy, lub
stowarzyszenie kultury fizycznej;
4) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej i nie wstąpił do
nowego klubu sportowego realizującego program szkolenia.
2. O pozbawieniu wypłaty stypendium sportowego Wójt Gminy Andrespol, powiadamia zawodnika,
macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej oraz Komisję Stypendiów Sportowych.
3. Pozbawienie stypendium sportowego, wchodzi wżycie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały przyczyny i pisemnym zawiadomieniu zawodnika o przyczynach jego pozbawienia.
4. Stypendium sportowe, wznawia się zawodnikowi na jego wniosek po ustaniu przyczyn jego
pozbawienia, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.
§ 8. 1. Wójt Gminy Andrespol pozbawia zawodnika stypendium w przypadku, gdy zawodnik:
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1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub sportowy lub
stowarzyszenie kultury fizycznej;
2) odmówił udziału, bez uzasadnionej przyczyny, w zawodach objętych programem szkolenia;
3) ostał wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;
4) popełnił przestępstwo, za które został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) został dyscyplinarnie pozbawiony praw zawodniczych przez organ statutowy właściwego polskiego lub
okręgowego związku sportowego lub przez macierzysty klub sportowy, czy stowarzyszenie kultury
fizycznej.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej
stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do
realizacji programu szkolenia, pozbawia się zawodnika stypendium.
3. Utrata praw do pobierania stypendium sportowego, zaczyna obowiązywać począwszy od miesiąca,
w którym powstały okoliczności określone w ust.1.
4. O pozbawieniu wypłaty stypendium sportowego Wójt Gminy Andrespol powiadamia zawodnika,
macierzysty klub sportowy zawodnika lub stowarzyszenie kultury fizycznej oraz Komisję Stypendiów
Sportowych.
§ 9. Decyzja Wójta Gminy Andrespol przyznająca stypendium sportowe, ma charakter uznaniowy i jest
ostateczna. Nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 10. Stypendium sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na wskazany
rachunek bankowy Gminy Andrespol wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania nienależnego
stypendium.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/367/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 19 listopada 2021 r.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
na okres od.............................. do ................................. tj. na....................... miesięcy
Informacja na temat zawodnika
1. Imię i nazwisko:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. PESEL
4. NIP
5. Adres/ulica, miejscowość, kod poczt./:
………………………………………………………………………………………………………….............
6. Nr licencji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodnika do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym /kserokopia w załączeniu/ …………………………………………...........
7. Klub sportowy /pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem/:
………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………….………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………............................
8. Kategoria /niepotrzebne skreślić/: senior/młodzik/junior
Miejsce w zawodach

ZDOBYTE OSIĄGNIĘCIA
Rodzaj zawodów/dyscyplina sportowa

*W załączeniu kserokopie dokumentów potwierdzających

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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